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ABSTRAK  

Nilam merupakan salah satu jenis tanaman penghasil minyak atsiri yang memiliki nilai ekonomis yang 

cukup tinggi sebab dapat digunakan pada berbagai kegiatan industri. Fungsi utama minyak nilam adalah 

sebagai bahan baku pengikat (fiksatif) dari komponen kandungan utamanya yaitu Pautchouli alcohol 

(C15H26) dan sebagai pengendali penerbang (eteris) untuk wewangian (parfum) agar aroma keharumannya 

bertahan lebih lama. Nilam dapat tumbuh dan berkembang di dataran rendah sampai pada dataran tinggi 

yang mempunyai ketinggian 1.200 m dpl. Akan tetapi tumbuh baik dan berproduksi tinggi pada ketinggian 

tempat antara 50 - 400 m dpl. Untuk memperoleh hasil panen yang maksimal, maka diperlukan 

pengetahuan silvikultur tentang teknik budidaya tanaman nilam yang dimulai dari pengadaan bibit, 

persiapan lahan, teknik penanaman, pemeliharaan tanaman serta pengendalian hama dan penyakit. 
 

Kata kunci : Teknik budidaya, nilam 
 
 
 

I. PENDAHULUAN   
A. Latar Belakang  

 
Tanaman nilam (Pogostemon cablin) merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri utama   

di Indonesia dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Indonesia merupakan Negara pensuplai minyak nilam 

terbesar dipasaran dunia, hampir 70 % dari total kebutuhan minyak nilam dunia berasal dari Indonesia. 

Sedangkan negara pemasok nilam lainnya adalah Cina. Minyak nilam merupakan suatu komoditi ekspor yang 

memiliki prospek yang sangat cerah dan selalu dibutuhkan secara berkesinambungan dalam industri-industri 

parfum, wewangian, kosmetik, sabun, farmasi, flavouring agent dan lain-lain. Minyak nilam dalam industri 

dipakai sebagai fiksasi yang sampai saat ini belum dapat digantikan oleh minyak lain. Selain itu, minyak nilam 

adalah minyak atsiri yang tidak dapat dibuat secara sintetis (Herlina, 2005). 
 

Pemanenan awal tanaman nilam yang dikelola secara baik dengan teknik budidaya intensif 

dilakukan pada umur 6 - 7 bulan, sedangkan panen berikutnya dapat dilakukan 4 - 5 kali dalam setahun. 

Produktivitas tanaman nilam tergantung dari pemilihan bibit unggul, pemeliharaan, pengelolaan, pola 

tanam, serta tingkat kesuburan tanah yang dimiliki (Mangun, 2009). Di era tahun 2000-an budidaya nilam 

 

31 



Galam Volume VII Nomor 1, September 2014 
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru 
 
khusus di Kalimantan Selatan berkembang pesat yang tersebar di beberapa daerah, misalnya di Pelaihari, 

Kabupaten Tanah Laut dan di Pengaron, Kabupaten Banjar di Pantai Cabai, Rantau, Kabupaten Tapin 

dengan produksi tinggi dimana harga mencapai Rp. 600.000 - Rp. 800.000/per kg. Namun pada era tahun 

2009 hingga tahun 2014 ini (5 tahun) terakhir ini produksi menurun dengan harga mencapai Rp. 100.000 – 

Rp. 200.000/per kg. Karena harga jual di pasaran sangat murah, sehingga banyak masyarakat lokal tidak 

melakukan budidaya nilam dalam skala luas. 

 
B. Tujuan Penulisan  

 
Penulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang manfaat, teknik budidaya tanaman   

nilam mulai dari pengadaan bibit, persiapan lahan, teknik penanaman, pemeliharaan tanaman, 

pengendalian hama dan penyakit dan teknik penyulingan. 

 

II. SIFAT BOTANIS NILAM  
Tanaman nilam merupakan jenis tanaman dengan ciri-ciri akar serabut, bentuk daun bulat dan 

lonjong, batang berkayu dengan diameter 10-20 mm, sistem percabangannya banyak dan bertingkat 

mengelilingi batang antara 3-5 cabang per tingkat. Setelah tanaman berumur 6 bulan tingginya dapat 

mencapai 1 meter dengan radius cabang selebar lebih kurang 60 cm (Sundaryani, 2005). 
 

Tanaman ini memiliki umur tumbuh yang cukup panjang, yaitu sekitar 3 tahun. Panen perdana 

dapat dilakukan pada bulan ke 6-7 dan seterusnya setiap 2-3 bulan tergantung pemeliharaan dan pola 

tanam, kemudian dapat diremajakan kembali dari hasil tanaman melalui persemaian atau pembibitan 

berupa stek. Nilam termasuk tanaman herba yang mudah tumbuh seperti herba lainnya. Saat berumur 

lebih dari 6 bulan, ketinggian tanaman nilam dapat mencapai 2-3 kaki atau sekitar 60-90 cm dengan radius 

cabang sekitar 60 cm. Ciri khas lainnya yaitu bila daun nilam digosok akan basah dan mengeluarkan aroma 

atau wangi khas nilam. Selain itu, minyak dari daun nilam memiliki sifat khas yaitu semakin bertambah 

umurnya semakin wangi minyaknya. Oleh sebab itu, minyak nilam yang berumur lebih lama lebih disukai 

oleh produsen minyak wangi (Mangun, 2009). 

 
A.  Nama Daerah dan Penyebarannya  
1. Pogostemon cablin Benth Bent   

Nama lainnya adalah Pogostemon patchouli atau Pogostemon mentha. Pogostemon cablin sering   
juga disebut nilam Aceh. Jenis nilam ini termasuk famili Libiate yaitu kelompok tanaman yang mempunyai 

aroma yang mirip satu sama lain. Diantara jenis nilam, yang diusahakan secara komersil adalah varietas 
 
Pogostemon cablin Benth. Jenis ini sebenarnya dari Filipina yang kemudian berkembang ke Malaysia, 

Madagaskar, Paraguay, Brazilia dan Indonesia. 
 

Di Indonesia, jenis ini banyak ditemukan di Aceh dan Sumatera Utara. Nilam jenis ini jarang 

berbunga, oleh karena itu kandungan minyaknya tinggi yaitu 2,5-5%. Disamping itu minyak nilam dari 

jenis ini memiliki sifat-sifat yang diinginkan dalam perdagangan (Sudaryani, 2005). 

 
2.  Pogostemon heynaenus  

Pogostemon heynaenus sering juga dinamakan nilam jawa atau nilam hutan. Jenis ini berasal dari 

india, banyak tumbuh liar di hutan pulau Jawa. Jenis ini berbung, karena itu kandungan minyaknya rendah 
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yaitu 0,50-1,5%. Disamping itu minya nilam dari tanaman ini komposisinya kurang mendapatkan pasaran  
dalam perdagangan (Sundaryani, 2005). 

 
3. Pogostemon hortensis  

 
Pogostemon hortensis disebut juga nilam sabun karena bisa digunakan untuk mencuci pakaian.   

Jenis nilam ini hanya terdapat di daerah Banten. Bentuk Pogostemon hortensis ini mirip dengan nilam Jawa, 

tetapi tidak berbunga. Kandungan minyaknya 0,5-1,5%. Komposisi minyak yang dihasilkan jelek, sehingga 

untuk jenis nilam ini juga kurang mendapatkan pasaran dalam perdagangan (Sundaryani, 2005). 

 
B. Persyaratan Tumbuh   

Tanaman nilam termasuk tanaman yang mudah tumbuh seperti tanaman herba lainnya. Namun   
untuk memperoleh produksi yang maksimal diperlukan kondisi ekologi yang sesuai untuk pertumbuhannya  
(Nuryani dkk, 2005).  

1. Tinggi tempat dan curah hujan   
Nilam dapat tumbuh dan berkembang di dataran rendah sampai pada dataran tinggi yang   

mempunyai ketinggian 1.200 m di atas permukaan laut. Akan tetapi, nilam akan tumbuh dengan baik dan 

berproduksi tinggi pada ketinggian tempat antara 50 - 400 m dpl . Pada dataran rendah kadar minyak lebih 

tinggi tetapi kadar patchouli alkohol lebih rendah, sebaiknya pada dataran tinggi kadar minyak rendah, 

kadar patchouli alkohol (Pa) tinggi. Tanaman ini menghendaki suhu yang panas dan lembab, serta 

membutuhkan curah hujan yang merata sepanjang tahun. Curah hujan yang diperlukan bagi pertumbuhan 

tanaman nilam berkisar antara 2000-2500 mm/th dengan penyebaran merata sepanjang tahun,suhu 

optimum untuk tanaman ini adalah 24 - 28 %C dengan kelembaban lebih dari 75 %. Agar pertumbuhan dan 

produksi minyak nilam optimal, tanaman nilam memerlukan intensitas penyinaran berkisar antara 75-100 

%. Pada tempat-tempat yang agak terlindung, nilam masih dapat tumbuh dengan baik, tetapi kadar 

minyak lebih rendah dari pada tempat terbuka. Nilam yang ditanam di bawah naungan akan tumbuh lebih 

subur, daun lebih lebar dan tipis serta hijau, tetapi kadar minyaknya rendah. Tanaman nilam yang ditanam 

di tempat terbuka, pertumbuhan tanaman kurang rimbun, habitus tanaman lebih kecil, daun agak kecil 

dan tebal, daun berwarna kekuningan dan sedikit merah, tetapi kadar minyaknya lebih tinggi, sebaiknya 

pada awal pertumbuhan diberi sedikit naungan, karena nilam rentan terhadap cekaman kekeringan 

(Nuryani dkk, 2005). 

 
2. Tanah  

 
Tanah yang subur dan gembur, kaya akan humus dan tidak tergenang dan mempunyai kandungan   

minyak banyak, merupakan tanah yang sangat sesuai untuk tanaman nilam. Jenis tanah yang paling sesuai 

adalah yang mempunyai tekstur remah, seperti Andosol atau Latosol. Untuk tanah-tanah liat, diperlukan 

pengolahan yang lebih intensif agar diperoleh kondisi yang optimal. Pada tanah-tanah yang kurang 

humus, pemberian pupuk kandang sangat dianjurkan untuk memperbaiki kesuburan dan kegemburan 

tanah (Nuryani dkk, 2005). 
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III. MANFAAT DAN KANDUNGAN KIMIA MINYAK NILAM  
 

A. Manfaat Minyak Nilam   
Daun kering tanaman nilam disuling untuk mendapatkan minyak nilam yang banyak digunakan   

dlam berbagai kegiatan industri. Fungsi utama minyak nilam sebagai bahan baku pengikat (fiksatif) dari 

komponen kandungan utamanya, yaitu Pautchouli alcohol (C15H26) dan sebagai pengendali penerbang 

(eteris) untuk wewangian (parfum) agar aroma keharumannya bertahan lebih lama. Selain itu, minyak 

nilam digunakan sebagai salah satu bahan campuran produk kosmetik (diantaranya untuk pembuatan 

sabun, pasta gigi, shampo, lotion dan deodorant), kebutuhan industri makanan (diantaranya untuk essence 

atau penambah rasa), kebutuhan farmasi (untuk pembuat obat antiradang, antifungi, antiserangga, 

afrodisiak, anti-imflamsi, antidepresi, antiflogistik, serta dekongestan), kebutuhan aromaterapi, bahan 

baku compound dan pengawet barang serta berbagai kebutuhan industi lainnya (Mangun, 2009). 
 

Manfaat nilam ini tidak hanya untuk minyak, di India daun nilam kering digunakan sebagai 

pengharum pakaian dan permadani. Secara tradisional air rebusan minyak nilam juga dapat digunakan 

untuk mengobati asma, batuk dan demam (Soehardi, 2010). 

 
B. Kandungan Minyak Nilam   

Minyak nilam mengandung beberapa senyawa, antara lain benzaldehid (2,34%), kariofilen   
(17,29%), a-patchoulien (28,28%), buenesen (11,76%), dan patchouli alkohol (40,04%). Sementara itu, 

kandungan minyak dalam batang, cabang, atau ranting jauh lebih kecil (0,4-0,5%) daripada bagian daun 

(5-6%). Standar mutu minyak nilam belum seragam untuk seluruh dunia. Setiap negara menentukan 

sendiri standar minyak nilamnya. Indonesia menetapkan standar mutu minyak nilam untuk ekspor dengan 

berat jenis 0,943-0,983, indeks bias 1,504-1,514, bilangan ester maksimum 10,0, bilangan asam 5,0, warna 

kuning muda sampai cokelat, dan tidak tercampur dengan bahan lain (Sulthan, 2011). 

 

IV. TEKNIK BUDIDAYA NILAM  
A. Pengadaan bahan tanaman   

Tanaman nilam dapat diperbanyak dengan cara ambooe melalui setek batang dan setek cabang.   
Setek yang dipilih untuk benih harus berasal dari varietas unggul atau tanaman yang berproduksi tinggi, 

sehat serta bebas dari hama dan penyakit. Batang atau cabang yang diambil untuk setek adalah yang 

berdiameter 0,8 – 1,0 cm. Setek yang ditanam berukuran 10 – 20 cm dan paling sedikit harus mempunyai 

tiga atau empat mata tunas. Benih nilam dapat juga berupa setek pucuk tetapi harus disemai terlebih 

dahulu di amboo dan diberi sungkup untuk menjaga kelembaban (Nuryani, 2005). 
 

a. Persiapan rumah atap, media semai dan sungkup   
1).  Pilih areal yang sehat/tidak tercemar jamur amboo, dekat sumber air.  

 
2). Buat rumah atap setinggi 2 m yang condong kearah Timur. Bentuk dan luasan disesuaikan 

dengan kebutuhan. Siapkan campuran tanah dengan pupuk kandang dengan perbandingan 2 

: 1 (v/v).  
 

3). Polibag (yang berlubang) dengan ukuran 15 x 10 cm diisi dengan media yang telah disiapkan 

dan diletakkan secara teratur di bawah rumah atap, kemudian disiram dengan menggunakan 

emprat. 
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4). Untuk mempertahankan kelembaban agar setek tidak layu setelah ditanam perlu diberi sungkup 

dari amboo. Kerangka sungkup dibuat dari amboo dengan ukuran lebar 1 m, tinggi ½ m dan 

panjang sesuai kebutuhan. Setek cabang atau setek cabang dapat langsung ditanam di lapang, 

namun cara ini kurang efisien karena seringkali banyak setek yang tidak tumbuh sehingga harus 

banyak disulam dan pertumbuhan tidak merata. Disamping itu, tanaman tumbuh lebih lambat dan 

gulma tumbuh lebih cepat, sehingga biaya penyiangan lebih tinggi. Dengan demikian, benih nilam 

sebaiknya disemaikan terlebih dahulu. Pembenihan hendaknya dilakukan di sekitar lokasi 

penanaman dan dekat dengan sumber air untuk memudahkan penyiraman. Persemaian dapat 

dilakukan pada bedengan atau polybag (Nuryani, 2008). 

 
b. Pembibitan di bedengan  

 
Tanah untuk persemaian dipilih yang gembur dan datar, dekat dengan sumber air, dan bersih dari 

tanaman Untuk memudahkan perkembangan akar, setelah diolah cukup gembur tanah dicampur 

dengan pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 2 : 1 : 2 bagian tanah, 1 bagian pasir, 1 

bagian pupuk kandang. Bedeng persemaian dibuat dengan ukuran lebar 1,5 m, tinggi 30 cm dan 

panjangnya tergantung kebutuhan dan kondisi lahan. Jarak tanam di pembenihan adalah 10 cm x 

10 cm. Diantara bedengan tersebut dibuat parit pembuangan air selebar 30 – 40 cm. Parit tersebut 

sangat berguna untuk pembuangan air yang berlebihan (Nuryani, 2008).  

 

c. Pembibitan di polybag  
 

Stek yang paling baik adalah stek pucuk yang mempunyai 4 – 5 buku. Untuk mengurangi penguapan, 

daun tua dibuang sisakan 1 – 2 pasang daun muda/pucuk. Penyemaian dilakukan dengan 

membenamkan 1 buku ke dalam media semai (tanah + pupuk kandang dengan perbandingan 2 : 1) 

pada amboo (14 x 10 cm) yang berlubang. Untuk mempertahankan kelembaban, benih disungkup 

dengan sungkup amboo, kerangka sungkup dibuat dari amboo dengan ukuran lebar 1 m, tinggi ½ m 

dan panjang sesuai kebutuhan. Sungkup dibuka setelah tanaman berumur ± 2 minggu. Pemberian 

pupuk melalui daun dan penanggulangan hama dan penyakit (kalau diperlukan) dilakukan satu kali 

seminggu. Pada saat persemaian, benih membutuhkan naungan. Untuk naungan digunakan daun 

kelapa atau alang-alang yang diletakkan pada para-para. Naungan dibuat menghadap ke Timur 

dengan tinggi 180 cm di bagian timur dan 150 cm di bagian barat. Setelah berumur 5 – 6 minggu 

tanaman sudah mempunyai akar, tunas tumbuh dan berdaun. Selanjutnya benih dapat dipindahkan ke 

lokasi yang telah dipersiapkan sebelumnya (Nuryani, 2008).  

 
B. Persiapan lahan   

Sebelum benih ditanam, lahan sebaiknya dipersiapkan sedemikian rupa agar penanaman betul-   
betul mengikuti cara-cara sesuai yang dianjurkan. Persiapan lahan ini dilakukan mulai dalam bentuk pengolahan 

tanah. Pengolahan tanah hendaknya dilakukan secara intensif agar diperoleh keadaan tanah yag gembur dan 

bebas dari gulma. Tanah harus dibersihkan dari segala jenis rumput-rumputan, kayu, dan semak belukar. 

Setelah itu tanah dicangkul dan diolah hingga gembur secara merata. Kemudian dibuat lubang tanam dengan 

ukuran 30 x 30 x 30 cm (p x l x t). Tanaman nilam rentan terhadap penggenangan oleh karena itu apabila tanah 

banyak mengandung air, maka harus dibuat parit pembuangan air sehingga air 
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yang berlebihan dapat dikurangi, serta untuk menghindari serangan hama dan penyakit. Lebar parit 30 - 40 cm 

dan dalam 50 cm. Pengolahan tanah pada lahan miring harus dilakukan dengan mengikuti garis kontur, atau 

melintang lereng. Pengolahan dengan cara demikian mempunyai kelebihan karena akan terbentuk tangga 

untuk menghambat aliran air permukaan dan menghindari terjadinya erosi (Nuryani, 2008). 

 
C.  Penanaman  

Tanaman nilam membutuhkan tanah yang lembab selama masa pertumbuhannya agar dapat 

berproduksi secara optimal. Karena itu penanaman sangat dianjurkan pada awal musim penghujan. Ada dua 

cara penanaman, yaitu (1) penanaman secara tidak langsung, dan (2) penanaman secara langsung. Pada 

penanaman secara tidak langsung, benih diambil dari tempat persemaian yang telah berakar dan mempunyai 2 - 

4 daun. Setiap lubang tanam diisi satu benih. Bila akarnya terlalu panjang sebaiknya dipotong, sebab dalam 

penanaman akar yang terlalu panjang akan berlipat-lipat. Lipatan akar dalam tanah seringkali menyebabkan 

terjadinya serangan penyakit busuk akar. Pada penanaman secara langsung, setiap lubang tanam ditanami 2 - 3 

setek untuk menjaga kemungkinan ada setek yang mati. Kebutuhan setek yang banyak tersebut menjadi 

perlindungan sehingga cara ini tidak disarankan untuk diterapkan di perkebunan. Penanaman yang dilakukan 

dalam barisan menggunakan jarak tanam antar barisan 60 – 100 cm dan jarak tanam dalam barisan 40 – 60 cm. 

Pada lahan dengan kesuburan yang tinggi (banyak humus), jarak tanam sebaiknya 100 x 100 cm, karena pada 

umur 5 – 6 bulan kanopi sudah bertemu. Dengan demikian kebutuhan benih diperkirakan sebesar 20.000 setek 

benih untuk 1 hektar lahan. Jarak tanam yang digunakan disesuaikan dengan kondisi lahan. Pada lahan datar 

dan terbuka sebaiknya jarak tanam yang digunakan lebih lebar karena kanopi/tajuk tanaman nilam cukup luas. 

Penanaman yang diperjarang ini dimaksudkan untuk mengurangi persaingan kebutuhan sinar matahari. Pada 

lahan miring, jarak antar barisan dapat dipersempit. Arah barisan sebaiknya mengikuti garis kontur (Nuryani, 

2008). 

 
D.  Pemeliharaan  

Selama di lapangan nilam membutuhkan tindakan pemeliharaan yang intensif agar pertumbuhan 

tanaman baik, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Pemeliharaan yang diperlukan meliputi 

penyiangan, pemberian mulsa, penyulaman, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama dan 

penyakit (Nuryani, 2008).  
a. Penyiangan  

 
Setelah tanaman berumur 2 bulan atau saat tanaman mencapai ketinggian 20 – 30 cm dan telah 

mempunyai cabang bertingkat dengan radius 20 cm, areal pertanaman perlu disiangi. Penyiangan 

ini berfungsi untuk membersihkan gulma pengganggu, sehingga tidak terjadi persaingan 

pengambilan hara tanaman dan sinar matahari. Penyiangan juga berfungsi untuk menghilangkan 

gulma sebagai sarang hama. Penyiangan selanjutnya dilakukan secara rutin, dengan selang waktu 

2 - 3 bulan tergantung pertumbuhan gulma. Penyiangan dapat dilakukan dengan dua cara. 

Pertama, secara mekanis yaitu : penyiangan dilakukan dengan menggunakan alat, seperti 

cangkul, parang dan sebagainya. Kedua, secara kimia yaitu : Cara ini dilakukan dengan 

menyemprotkan herbisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Penggunaan bahan herbisida ini 

harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu pertumbuhan nilam. Agar cara kimiawi 

ini lebih berhasil, penyemprotan sebaiknya dilakukan pada musim kemarau dan pada saat 

matahari siang, yaitu mulai pukul 9.00 – 10.00 wita (Nuryani, 2008).  
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b. Penyulaman  

 
Penyulaman adalah mengganti tanaman yang mati atau tanaman yang pertumbuhannya kurang 

baik. Pekerjaan ini dilakukan kurang lebih 2 - 4 minggu setelah tanam, karena pada saat itu telah 

diketahui benih yang mati atau pertumbuhannya kurang baik. Tanaman yang mati tersebut 

diganti dengan tanaman/benih yang baik (Nuryani, 2008).  

 

c. Pemupukan  
 

Pemupukan sangat penting untuk diperhatikan. Karena hasil yang diambil adalah bagian 

daunnya, maka pemupukan dilakukan dengan tujuan agar pertumbuhan vegetatif tanaman dapat 

dicapai secara maksimal. Untuk itu jenis pupuk yang dianjurkan tidak saja pupuk buatan, yaitu 

urea, SP-36 dan KCl, tetapi diperlukan juga pupuk kandang, kompos atau pupuk hijau. Pupuk 

kandang dan kompos yang digunakan sebaiknya sudah matang, sehingga tidak mengganggu 

pertumbuhan tanaman. Dosis pupuk anjuran untuk nilam adalah 10 ton pupuk kandang, 250 kg 

Urea, 100 kg SP-36 dan 100 kg KCl. Pupuk kandang atau kompos diberikan seminggu sebelum 

tanam agar pupuk tersebut dapat bercampur dalam tanah dengan baik. Pupuk urea diberikan 1/3 

bagian pada saat tanaman berumur 1 bulan setelah tanam, 2/3 bagian diberikan pada umur 3 

bulan. Pupuk SP-36 dan KCl diberikan pada saat tanam. Pemupukan berikutnya diberikan setiap 

kali setelah panen dengan dosis 150 kg Urea, 75 kg SP-36 dan 75 kg KCl (Nuryani, 2008).  

 

d. Pemberian mulsa  
 

Pemberian mulsa dimaksudkan untuk menjaga kelembaban tanah, memperbaiki kesuburn tanah, 

dan untuk menekan pertumbhan gulma terutama pada awal pertumbuhan. Beberapa jenis yang 

dapat dipergunakan sebagai mulsa antara lain adalah alang-alang, jerami, glirisidia, dan tanaman 

legum lainnya. Pemberian mulsa sebaiknya diberikan setelah tanam dan setelah panen (Nuryani, 

2008).  

 

e. Pembumbunan  
 

Pembumbunan umumnya dilakukan setelah panen pertama. Cabang-cabang tanaman yang 

ditinggalkan ditimbun dengan tanah dari sekitar tanaman setinggi 10 - 15 cm, sehingga diperoleh 

rumpun tanaman yang mempunyai banyak anakan (Nuryani, 2008).  

 

V. HAMA, PENYAKIT DAN CARA PENGENDALIANNYA   
A. Hama  

 
Beberapa jenis hama yang dapat menurunkan hasil tanaman nilam di daerah sentra produksi antara   

lain adalah sebagai berikut :  
1. Ulat penggulung daun (Pachyzaneba stutalis).  

 
Ulat hidup dalam gulungan daun muda, sambil memakan daun yang tumbuh, pada serangan 

berat hanya tinggal tulang-tulang daun saja.  
 

Teknik pengendalian hama ulat penggulung daun adalah :  
 

a. Kumpulkan dan musnahkan bagian tanaman yan terserang. Lakukan sistim monitoring 

(pengamatan) yang ketat pada areal terserang untuk menghindari terjadinya peledakan  
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populasi. Monitoring dilakukan dengan cara mengamati saat munculnya gejala awal 

kerusakan daun akibat serangan larva stadium muda. Mengingat siklus hidup hama ini 

berkisar antara 38 - 42 hari, maka monitoring perlu dilakukan setiap bulan sejak tanaman 

berumur satu bulan sampai saat panen. 
 

b. Gunakan ekstrak mimba dan bioinsektisida (Beauveria bassiana), cara ini walaupun tidak 

mematikan secara langsung, tapi efektif dan tidak mencemari lingkungan (Pujiharti, 2008).  

 

2. Belalang (Orthoptera).  
 

Hama jenis ini memakan bagian daun, sehingga tanaman menjadi gundul. Pada serangan berat, 

batang tanamannya dimakan dan pada akhirnya mati. Jenis belalang yang banyak merusak 

tanaman nilam adalah belalang kayu (Valanga nigricornis) dan belalang daun (Acrida turita). 

Belalang kayu dapat menyebabkan kerugian hasil 20-25%, karena belalang tersebut berpindah 

dari satu kebun ke kebun lainnya bila tanaman sudah habis dimakannya. Batang dan cabang 

tanaman sering patah akibat gigitannya sehingga pertumbuhan tanaman terganggu. Belalang 

daun biasanya memakan daun mulai dari pinggir atau tengah sehingga terbentuk bekas gigitan 

melingkar atau lonjong. Adakalanya belalang ini juga merusak batang dan ranting tanaman. 

Teknik pengendalian hama belalang ini yaitu : a) sanitasi lingkungan, b) pengolahan tanah yang 

baik dapat membunuh telur belalang kayu sebelum menetas, dan c) menggunakan musuh alami 

seperti cendawan Metarrhizium anisopliae (Pujiharti, 2008).  

 

3. Tungau merah (Tetranychus sp.)  
 

Tungau merah pada umumnya menyerang daun tua dan muda. Tungau hidup berkelompok di 

permukaan daun bagian bawah, merusak tanaman dengan cara mengisap cairan daun. Gejala 

serangan memperlihatkan bercak-bercak putih. Semakin lama bercak semakin melebar. Selain itu 

juga memperlihatkan gejala daun berlekuk-lekuk tidak teratur. Pada tingkat serangan berat daun 

akan rontok. Kerugian hasil dapat mencapai 15 – 25 %.  
 

Teknik pengendalian hama tungau merah adalah :  
 

a. Pemangkasan (pemetikan daun), untuk mencegah meluasnya serangan. Pemetikan 

dilakukan pada saat populasi tungau masih rendah. Pemetikan yang dilakukan sedemikian 

rupa dapat menyebabkan terbuangnya telur-telur dan tungau dewasa.  
 

b. Tanaman perangkap, dengan menanam tanaman ubi kayu dan jarak (Ricinus communis) 

sebagai “barrier”.  
 

c. Penggunaan musuh alami seperti Phytosentulus persimlis dan P.macropelis (menyerang telur 

dan nimfa), Coccinelids  
 

d. Penyemprotan dengan insektisida nabati (ekstrak biji mimba) dosis 100 g/l (Pujiharti, 2008).  

 

4. Criket pemakan daun (Gryllidae).  
 

Memakan daun muda, sehingga daun berlubang-lubang dan produksi turun. Pengendalian jenis 

serangan ini adalah dengan cara sanitasi lingkungan.  
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B. Penyakit  

 
Penyakit utama tanaman nilam yang sangat perlu diwaspadai, karena dapat menurunkan produksi   

dan mutu minyak adalah sebagai berikut:  
1. Penyakit layu bakteri.  

 
Penyakit ini disebabkan oleh sejenis bakteri Ralstonia solanacearum dan umumnya timbul karena 

terbawa bibit yang digunakan sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Kerugian hasil akibat 

layu bakteri dapat mencapai 60 – 95 %. Gejala awal serangan penyakit berupa salah satu daun 

pucuk layu dan diikuti dengan daun bagian bawah. Setelah terlihat gejala lanjut dengan intensitas 

serangan diatas 50 %, tanaman akan mati dalam waktu 7 - 25 hari. Jaringan akar dan batang 

tanaman yang terinfeksi membusuk, warna agak hitam. Irisan batang, berwarna coklat kehitam-

hitaman sepanjang jaringan cabang yang layu. Bila bagian cabang yang layu dipotong akan 

terlihat lendir berwarna seperti susu, begitu juga bila direndam dalam air bersih.  
 

Teknik pengendalian penyakit layu bakteri adalah sebagai berikut :   
a. Sanitasi dan eradikasi (pemusnahan) untuk mengurangi inokulum (sumber penyakit).  

 
b. Memberakan lahan yang sudah terinfeksi bakteri selama 2-3 tahun dan mencabut tanaman 

terserang serta membakar atau menguburnya.  
 

c. Pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang bakteri layu seperti padi, jagung.   
d. Memperbaiki saluran drainase pada waktu curah hujan tinggi.  

 
e. Menggunakan bibit yang berasal dari tanaman sehat pada kebun yang belum terserang 

penyakit layu.  
 

f. Menggunakan pestisida untuk mencegah penularan.   
g. Menanam varietas toleran seperti Sidikalang (Pujiharti, 2008).  

 

2. Penyakit Budok (Hoprosep).  
 

Penyebabnya adalah virus, gejala penyakit terlihat pada batang yang membengkak, menebal dan 

daun yang berkerut keriting dan tebal, dengan permukaan bawah berwarna merah, permukaan 

atas daun menguning karena kekurangan unsur hara. Terbentuk benjolan-benjolan pada batang 

sampai akar bila dipijit baunya tidak enak. Penyakit ini tumbuh setelah musim kemarau dan 

disebabkan oleh pemangkasan yang terlalu berat saat panen. Penyakit ini tidak sampai 

mematikan tanaman secara total, tetapi menyebabkan produksi dan mutu daun merosot, bahkan 

tidak dapat dipanen secara ekonomis. Teknik pengendalian penyakit budok yaitu : a) Teknik 

budidaya yaitu sanitasi kebun, alat-alat kerja steril, pengolahan tanah yang baik serta budidaya 

nilam secara menetap, menggunakan bibit yang sehat, menggunakan mulsa (jerami padi, ampas 

nilam atau alang-alang), pemberian pupuk kandang dan abu sekam (10 ton/ha), dan b) Kimiawi 

yaitu dengan pestisida lengkap (Agrep + Cobox + Curater + Azodrin) (Pujiharti, 2008).  

 

3. Penyakit yang disebabkan oleh nematode  
 

Nematoda menyerang akar tanaman nilam, kerusakan akar menyebabkan berkurangnya suplai air ke 

daun, sehingga stomata menutup, akibatnya laju fotosintesa menurun. Beberapa jenis nematoda yang 

menyerang tanaman nilam antara lain Pratylenchus brachyurus, Meloidogyne incognita. Gejala serangan 

nematoda terutama nampak pada warna daun yang berubah menjadi kecoklatan atau  
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kemerahan. Disamping itu perlu diperhatikan tanaman inang yang telah ada di lokasi sebelum 

dipergunakan untuk menanam nilam. Tanaman inang nematoda antara lain : pisang, jahe, tomat, 

kacang tanah dan lain-lain Penanggulangan serangan nematoda, selain dengan varietas yang 

tahan/toleran, juga dengan agen hayati (Pasteuria penetrans, Arthrobotrys sp., jamur penjerat 

nematoda, pestisida nabati (serbuk biji nimba, bungkil jarak), nematisida dan budidaya pupuk 

organik (Pujiharti, 2008). 

 

VI. PEMANENAN DAN PASCA PANEN  
A. Panen  

 
Panen pada umumnya dilakukan dengan memangkas/memotong daun dengan sedikit cabang   

sekunder diambi pada umur 6 bulan setelah tanam. Kemudian berturut-turut setiap 3 - 4 bulan.  
1. Cara panen  

 
Memotong tiga pasang daun teratas beserta batangnya. Setiap kali panen ditinggalkan satu 

cabang tanaman untuk merangsang pertumbuhan berikutnya (Nuryani, 2005).  
 

2. Waktu panen  
 

Panen pertama dilakukan setelah tanaman berumur 6 bulan sebelum daun berubah warnanya 

menjadi coklat, dilakukan pada waktu pagi atau sore hari agar kandungan minyak dalam daun 

tetap tinggi. panen selanjutnya 3 – 4 bulan setelah panen pertama (Nuryani, 2005).  

 
B. Pasca Panen   

Pasca panen merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pemanenan. Pada tanaman nilam   
kegiatan yang dilakukan setelah pemanenan adalah penjemuran hasil panen dan pemeliharaan tanaman  
setelah dipanen.  

1. Proses penjemuran hasil panen  
 

Hasil panen yang berupa daun basah yang terdiri dari daun, ranting, dahan dan batang sebaiknya 

di potong/dicincang/dirajang sepanjang 10-15 cm. Pemotongan dapat dilakukan secara manual 

atau menggunakan mesin perajang. Setelah itu daun dijemur di bawah sinar matahari sekitar 4 

jam sehari selama 2-3 hari, penjemuran sebaiknya dilakukan mulai pukul 10.00-14.00. Penjemuran 

daun nilam sebaiknya dilakukan pada lahan terbuka agar mendapat sinar matahari secara 

langsung, daun nilam dijemur sambil diangin-anginkan dengan ketebalan lapisan maksimal 50 

cm. Lapisan daun harus dibolak-balik sebanyak 2-3 kali sehari selama 2-3 hari sehingga diperoleh 

kadar air sebesar rata-rata 15%. Kadar air yang terkandung dalam daun nilam ini dipertahankan 

sampai proses penyulingan (Mangun, 2009).  
 

2. Pemeliharaan tanaman pasca panen  
 

Kegiatan pemeliharaan tanaman setelah pemanenan sangat perlu dilakukan, kegiatan 

pemeliharaan ini adalah dengan cara melakukan pembumbunan, pemupukan dengan dosis 

standar serta penyiraman secara teratur agar segera di peroleh daun dan ranting serta dahan yang 

baru (Mangun, 2009).  
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VII.PENYULINGAN  
Salah satu faktor yang mempengaruhi rendemen minyak nilam adalah perlakuan sebelum minyak 

nilam disuling atau perlakuan pendahuluan. Perlakuan tersebut adalah pengeringan daun nilam. 

Pengeringan adalah pengurangan sebagian kandungan air dalam bahan dengan cara termal. Faktor lain 

yang mempengaruhi rendemen adalah cara penyulingan. Ada tiga (3) teknik penyulingan daun nilam 

sebagai berikut : 
 

a. Penyulingan dengan air (water destillation), ini merupakan cara yang paling sederhana karena 

daun nilam yang akan disuling dimasukkan ke dalam drum kemudian ditambahkan air dan 

dipanaskan, kemudian uap yang terjadi dialirkan melalui kondensor dan minyak nilam yang 

terjadi ditampung dalam tempat penampung atau botol. Penyulingan ini jarang dilakukan karena 

minyak nilam yang diperoleh mutunya rendah dan rendemennya juga rendah.  
 

b. Penyulingan dengan air dan uap (water and steam destillation). Penyulingan ini banyak dilakukan 

oleh petani nilam di Sumatera Utara dan Aceh dengan kapasitas bahan (daun nilam) 35 kg. Daun 

nilam yang akan disuling ditempatkan di dalam tempat atau drum penyuling dan tidak dicampur 

dengan air, namun air tersebut dipanaskan dalam bioler dan uap yang terjadi dialirkan ke dalam 

drum penyulingan , kemudian uap yang terjadi dari penyulingan dialirkan melalui kondensor, cara 

ini biasanya disebut dengan pengkukusan. Waktu penyulingan sekitar 5 jam, menghasilkan 

rendemen minyak nilam 2,5 -3,0 % dan mutunya cukup bagus.  
 

c. Penyulingan dengan uap ( steam destillation). Cara penyulingan ini biasanya dilakukan oleh pabrik 

penyulingan dengan kapasitas yang besar yaitu 250 kg, caranya adalah mengalirkan uap dari 

tabung uap ketumpukan daun nilam pada tabung destilasi dimana tabung uap dan tabung 

destilasi tempatnya terpisah. Rendemen minyak nilam dihasilkan sekitar 2 - 2,5 %.  
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen minyak nilam antara lain : jenis tanaman, umur   
tanaman, waktu panen, perubahan bentuk daun (pengecilan ukuran daun), perlakuan pendahuluan 

sebelum penyulingan (cara pengeringan) dan teknik penyulingan (metode uap, metode uap air, 

pengaturan tumpukan bahan dalam drum penyulingan, tekanan dalam drum penyulingan dan besarnya 

energi untuk perebusan) (Herlina, 2005). 

 

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan   

1. Tanaman nilam merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang mempunyai nilai 

ekonomis yang tinggi, karena minyak nilam yang dihasilkan banyak digunakan pada berbagai 

kegiatan industri.  
 

2. Teknik budidaya tanaman nilam mudah dilakukan kerana tanaman nilam merupakan jenis 

yang mudah tumbuh sepeti tanaman herba lainnya.  
 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen minyak nilam antara lain : jenis tanaman, umur 

tanaman, waktu panen, perubahan bentuk daun (pengecilan ukuran daun), perlakuan 

pendahuluan sebelum penyulingan (cara pengeringan) dan teknik penyulingan.  

 
 
 
 
 
 

41 



Galam Volume VII Nomor 1, September 2014 
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru 
 

B. Saran  
 

1. Meskipun tanaman nilan merupakan jenis tanaman yang cepat tumbu, tetapi disarankan agar 

pengembangan budidaya tanaman nilam dilakukan pada ekologi yang sesuai untuk 

pertumbuhannya sehingga diperoleh hasil panen yang maksimal.  
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